DERBYBILJETTER
Entrépris 200:– per person, barn och ungdomar upp till 18 år fri entré.
Sydsvenskans Stjärnkort erbjuder två personer gå på Derbyt till
priset av en. Via Facebook finns möjligheten att skicka ett Galoppogram
där du och en vän bjuds på entrén. 100 biljetter läggs ut varje dag.
Läs mer på www.galoppogram.se

KAPPLÖPNINGARNA
Tio löpningar där eliten av skandinavisk galoppsport finns
på plats för att tävla om rekordprissumman 7 miljoner. Kronan på
verket blir självfallet det 100:e Svenska Derbyt.

PARTNERS

För mer information om den stora galoppdagen på Jägersro: www.svensktderby.se

EN SKÅNSK
KLASSIKER
JUBILERAR

VÄLKOMMEN
TILL SOMMARENS
HÄFTIGASTE
EFTERMIDDAG

SÖNDAGEN DEN 16 JULI 2017 KL.12.30
I juli 1918 besökte dåvarande kungaparet Jägersro för första
gången. Orsaken var att, efter engelsk förebild, det första
Svenska Derbyt skulle ridas på Jägersrobanan. Dagen och besöket
blev en succé och därefter ville ”alla” komma till Derbydagen på
Jägersro. Den 16 juli 2017 rids Svenska Derbyt för 100:e gången.
En unik händelse för galoppsporten i Malmö och Sverige när rekordprissumman 3 000 000 kr ska delas ut. En eftermiddag att minnas
där du och dina gäster har möjlighet att närvara på ett unikt sätt.

JUBILEUMSPARAD
Missa inte den stora invigningsceremonin som gör en återblick på 100 års
Derbyhistoria. En storslagen parad med hästar, bilar, musik och artister.

DERBY VILLAGE
Fira Derbydagen med stil, elegans och tradition.
På banans innerplan byggs ett komplett eventområde upp för att
ge gästerna en oförglömlig Derbyupplevelse. Nära hästarna och
löpningarna, egna spelkassor, barer, lounge, utställning och plats
i eleganta Derbytält. En fantastik buffé finns uppdukad, signerad
matprofilen Nils-Bertil Hansson. Vill du börja dagen som traditionen
bjuder, finns en Taittinger Champagnebar på bästa plats. Champagne
köper du i baren medan övriga drycker som vin, öl och vatten ingår.
Pris: 1.300 kronor inkl. moms per person
I priset ingår: Entrébiljett till Jägersro och
Derby Village VIP-område, exklusiv jubileumsbuffé och dessertbuffé
med kaffe, fri tillgång vin och öl, program för dagen.
För biljetter ring: Bo Gillborg 0708 – 420 936 eller
mail: bo.gillborg@svenskgalopp.se
OBS! Antalet platser är begränsande och vi räknar med fullsatt.
Först till kvarn.

För mer information om den stora galoppdagen på Jägersro: www.svensktderby.se

DERBY GARDEN

Derbydagen till ära bygger vi upp ett
härligt trädgårdscafé mitt i vimlet.
Afternoon Tea koncept med läckra sandwich,
skånska tapas, Derbytårta, kaffe eller te.
DERBY DRINKS

På Derbydagen finns något för alla,
varför inte mingla i vår champagnebar eller
ta en kall öl i John Scott’s Pub. Olika barer
finns till hands på flera platser.
DERBY RESTAURANG

Jägersros stora restaurang ligger mitt
på upploppet med bästa utsikten och nära
till allt som händer. På Derbydagen dukas
det upp en klassisk sommarbuffé.
Ring 040 – 671 82 49 och boka direkt.
Buffépris 435 kr/pp.
TRIANGELNS HATTPARAD

Barnklass, stiligaste par och bästa hatt.
Var med och tävla om fina priser från
Triangelns butiker och våra samarbetspartners. Alla får medverka och anmälan
sker på plats. Juryn under ledning
av David Hellenius som är värd
för hela dagen korar dagens vinnare.
DERBY KIDZ
För alla unga Derbybesökare finns
självklart området Derby Kidz med
fantastisk underhållning och roliga aktiviteter.
Jecko & Jessie, kända från SVT och
Barnkanalen bjuder på show och minglar.
Dessutom besöker Vingresors populära
Lollo & Bernie Derby Kidz under dagen.

